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1 JOHDANTO

Liito-orava on luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji, jota koskevat luonnonsuoje-
lulain 39 §:n rauhoitussäännökset sekä 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
heikentämiskielto. Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ovat 
antaneet ohjeita, jotka koskevat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
määrittämistä ja turvaamista metsien käytössä (2004) sekä liito-oravan huomi-
oon ottamista kaavoituksessa (2005).

Liito-oravaselvitys on tehty täydentämään Vehniän osayleiskaava-alueelle aikai-
semmin tehtyä luontoselvitystä (Suisto 2003). Selvityksen tavoitteena oli saa-
da yleiskuva kaava-alueen metsien rakenteesta ja puulajisuhteista sekä kartoit-
taa kaava-alueella jo tiedossa olevien liito-oravahavaintojen lisäksi ne potenti-
aaliset metsiköt, jotka ovat paikkauskolliselle lajille soveltuvaa elinympäristöä. 
Selvityksen lopussa arvioidaan lisäksi jatkoinventoinnin tarvetta alueella.

Vehniän osayleiskaava-alueella on tehty liito-oravahavaintoja Keski-Suomen 
ympäristökeskukselta saatujen tietojen mukaan kaksi kappaletta; näistä toinen 
on papanahavainto ja toinen pöntössä olleesta pesästä tehty havainto. Näitä ei 
kuitenkaan inventointiajankohdan vuoksi tarkastettu. Karttatarkastelun ja ilmava-
lokuvien perusteella rajattiin 27 aluetta, joista varsinaisella maastokäynnillä lo-
kakuussa 2005 (biologi Tarja Ojala) inventointiin 24 aluetta. Inventoinnissa kiin-
nitettiin erityistä huomiota puuston kuusivaltaisuuteen, ikään, läpimittaan, puula-
jisuhteisiin sekä puuston tilarakenteeseen, luonnontilaan ja haavan sekä muun 
lehtipuuston määrään. Inventoinnissa käytettiin apuna GPS –maastotallenninta, 
jolla paikannettiin alueen haapapuusto. Lisäksi kohteet valokuvattiin.

2 LUONNON YLEISPIIRTEET

Vehniän osayleiskaava-alue sijaitsee Laukaan kunnassa eteläboreaalisella vyö-
hykkeellä Järvi-Suomen lohkossa. Alueen yleisin metsätyyppi on mustikkatyyppi 
(MT) ja myös puolukkatyypin (VT) kankaita esiintyy runsaasti. Lehtomaisia met-
siä ja lehtoja on alueella niukasti.

Vehniän kaava-alueen metsät ovat kuusivaltaisia ja lähes kaikki alueen metsät 
ovat intensiivisessä metsätalouskäytössä. Hakkuissa on suosittu tuoreilla kan-
kailla kuusta ja kuivahkoilla kankailla mäntyä, mikä näkyy puuston yksijaksoisuu-
tena, yksipuulajisuutena sekä aluspuuston ja pensaskerroksen puuttumisena. 
Alueella on 20-30 vuotta sitten suoritettu laajoja avohakkuita ja sen seurauksena 
männylle uudistettuja nuoria kasvatusmetsiä on runsaasti.

Lehtipuuta alueella kasvaa niukasti lähinnä varttuneissa ja uudistuskypsissä 
kuusikoissa. Hies- ja rauduskoivua kasvaa sekapuuna paikoitellen runsaastikin, 
mutta haapaa ei muutamaa kohdetta lukuun ottamatta lainkaan; yksittäiset haa-
vat ja pienialaiset haavikot ovat pääasiassa nuoria ja ohutläpimittaisia. Eniten 
haapaa kasvaa Vehniän kylällä teitten ja peltojen varsilla. Maa- tai pystylahopuu-
ta alueella on erittäin niukasti. Liitekartoissa on esitetty Vehniän kylän ja sen lähi-
ympäristön lentokuvausaineistoa, inventoitujen alueiden elinympäristöjä valoku-
vin sekä alueella inventoidut yksittäiset haavat ja haavikot.  
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3 ALUEKUVAUKSET

3.1 Haapamäki

Haapamäen etelärinteessä kasvaa jonkin verran sekä järeää että ohutläpimit-
taista haapaa. Muuten Haapamäen rinne on hakkuukypsää, järeää kuusikkoa. 
Metsätyypiltään alue on käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kangasta; runsaan 
varjostuksen ja neulaskarikkeen vuoksi kenttäkerros puuttuu lähes kokonaan ja 
pohjakerrosta hallitsevat kynsisammalet sekä metsäkerrossammal.

Kuva 3.1 Nuorta haavikkoa Haapamäen tyvellä.

3.2 Konttimäki

Konttimäen alueen eteläosa on hakkuukypsää talousmetsäkuusikkoa. Mäen laki 
on sekapuustoista männikköä ja mäen tyvi varttunutta koivutaimikkoa.

3.3 Iso-Hirvasen rinne

Iso-Hirvasen itärannan metsät ovat pääasiassa kuusivaltaisia kasvatusmetsiä. 
Iso-Hirvasen itärannalle on laadittu ranta-asemakaava; asemakaavan länsirajan 
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ja Eerolan tilan välissä sijaitsee vanha ja väljärakenteinen koivikko, jossa kasvaa 
sekapuuna vähän mäntyä ja kuusta. Koivikossa on runsaasti lahopuuta ja alu-
eella kasvaa myös jonkin verran haapaa. Alue on mahdollinen liito-oravan elin-
ympäristö.

3.4 Hirvasmäki

Hirvasmäen laki on hakattu aukoksi ja aukolle on jätetty koivuryhmiä siemenpuik-
si. Länsirinteen kuusikko on varttunutta kasvatusmetsää eikä sekapuuna kasva 
juurikaan muita puulajeja. Metsätyypiltään alue on mustikkatyypin kangasta.

3.5 Karhukankaan pohjoispää

Karhukankaan pohjoispää on hakkuukypsää sekametsää, jossa pääpuula-
jin männyn lisäksi kasvaa kuusta ja rauduskoivua sekä aluspuustona runsaasti 
kuusta. Mäen laki on kivistä mustikkatyypin kangasta. Tilarakenteeltaan metsä 
on väljä, mutta haapaa alueella ei kasva lainkaan.

3.6 Karhukankaan eteläpää

Alueella kasvaa puolukkatyypin nuori ja kivinen kasvatusmännikkö, joka on juuri 
harvennettu. Sekapuuna kasvaa jonkin verran kuusta.

3.7 Lähdesuo

Alue on suurimmaksi osaksi puolukkatyypin nuorta kasvatusmetsämännikköä. 
Alueen pohjoiskärki on varttunutta mustikkatyypin talousmetsäkuusikkoa, jossa 
kasvaa muutamia järeitä haapoja sekä nuori ja pienialainen vesasyntyinen haa-
vikko.

3.8 Koulunvuori

Koulunvuoren laki on hakattu aukoksi. Jyrkänteen alapuolella kasvaa varttunut-
ta kuusivaltaista puustoa ja sekapuuna runsaasti mäntyä ja rauduskoivua sekä 
vähän haapaa. Haapaa kasvaa runsaammin jyrkänteen alla rinteessä sekä tien-
pohjan vieressä. Jyrkänteen laki on kitukasvuista männikköä. Pienialaisella jyr-
känteen alaosalla on myös runsaasti lehtilahopuuta. Koulunvuoren jyrkänteen 
alusmetsä on liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

3.9 Vattumäki

Vattumäen pohjoiskärjessä kasvaa nuorta männikköä. Vattumäen laki ja länsirin-
ne ovat hakkuukypsää mustikkatyypin talousmetsäkuusikkoa, jossa kasvaa se-
kapuuna jonkin verran rauduskoivua ja mäntyä; paikoitellen muita puulajeja on 
vain niukasti. Alueella kasvaa erittäin järeitä yksittäisiä kuusia.

3.10 Pieni-Pitkän itäranta

Alueelle ei tehty maastokäyntiä vaan se kiikaroitiin ja valokuvattiin vastarannal-
ta. Pieni-Pitkän itärannan metsät ovat talousmetsiä, joita on käsitelty hakkuin. 
Rantavyöhykkeen metsät ovat nuoria kasvatusmetsiä, taimikoita ja siemenpuu-
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asentoon hakattuja männiköitä. Järven etelärannalla kasvaa mäen laella varttu-
neessa kasvatusmetsäkuusikossa jonkin verran sekapuuna melko nuorta haa-
paa.

Kuva 3.2 Pieni-Pitkän etelärannan sekametsä, sekapuuna kuusikossa rauduskoivua ja nuorta haapaa. 

3.11 Pöykynmäki

Pöykynmäen alue on voimakkaasti käsiteltyä talousmetsää ja hakkuukypsää 
metsää on jäljellä erittäin vähän. Alueen pohjoisosassa on nuori kasvatusmetsä-
kuusikko ja itäosa on varttunutta koivutaimikkoa. Ainoastaan alueen lounaislai-
ta on mustikkatyypin hakkuukypsää talousmetsäkuusikkoa. Metsikössä kasvaa 
erittäin niukasti muita puulajeja ja puusto on rakenteeltaan yksipuolista.

3.12 Rukousmäki

Rukousmäen alue rajoittuu idässä Iso Ahvenlampeen ja alueen läpi kulkee 110 
kV voimajohto. Mäen laella on puolen hehtaarin suuruinen nuori lehtikuusimet-
sikkö. Muuten alue on hakkuukypsää mustikkatyypin talousmetsäkuusikkoa, jos-
sa kasvaa erittäin niukasti muita puulajeja. Alue rajoittuu etelässä suureen avo-
hakkuualaan. Aluerajauksen eteläkärjessä on jäljellä pieni kaistale hakkuukyp-
sää kuusikkoa.

3.13 Vehmasmäki

Alueen pohjoispäässä on tehty suuri avohakkuu ja hakkuukypsää talousmetsä-
kuusikkoa on jäljellä ainoastaan Vehmasmäen laella. Muuten Vehmasmäen alue 
on nuorta mäntyvaltaista mustikkatyypin kasvatusmetsää.
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3.14 Peurunkamäki

Peurunkamäen itärinne on hakattu aukoksi. Mäen laki on tavanomaista hakkuu-
kypsää ja väljää mustikkatyypin paksusammalista talousmetsäkuusikkoa, jossa 
sekapuuna kasvaa vähän rauduskoivua. Mäen länsipuolella alue muuttuu kas-
villisuustyypiltään käenkaali-mustikkatyypiksi. Puusto länsirinteessä on muu-
ta aluetta monipuolisempaa ja kuusikossa kasvaa sekapuuna paikoitellen mel-
ko runsaasti järeää haapaa ja rauduskoivua sekä paikoitellen mäntyä. Metsikkö 
on luonnontilaisen kaltainen eikä hakkuita ole tehty useaan vuosikymmeneen. 
Pinnanmuodoiltaan länsirinne on jyrkkä ja erittäin kivinen. Kenttäkerroksessa 
kasvaa runsaasti yövilkkaa ja pohjakerros on paksusammalinen. Männyn osuus 
puustossa lisääntyy etelästä pohjoiseen. Kuusikon sisällä on pienialaisia taimi-
koita, muuten hakkuukypsä kuusikko yltää kapeana juottina aluerajauksen poh-
joispäähän saakka. Peurukanmäen länsirinne on liito-oravan todennäköinen 
elinympäristö.

Kuva 3.3 Peurunkamäen vanhaa sekametsää.
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3.15 Laurila

Laurilan tilan ympäristön metsikkö on erittäin kulttuurivaikutteista talousmetsä-
kuusikkoa, joka on paikoitellen hakkuukypsää ja paikoitellen varttunutta kasvatus-
metsää. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. harakankelloa, päivänkakkaraa, poimu-
lehteä, maitohorsmaa sekä runsaasti ojakellukkaa. Metsäautotien eteläpuolella 
on pienialainen haavikko, muuten alue rajautuu koivutaimikoihin. Metsätyypiltään 
Laurilan tilaa ympäröivät kuusikot vastaavat lähinnä käenkaali-mustikkatyyppiä, 
mutta mitä todennäköisimmin metsät ovat vanhoja metsälaitumia ja/tai peltoja.

Kuva 3.4 Nuori haavikko Laurilan tilan läheisyydessä. 

3.16 Vanhamäki

Alue sijaitsee melko jyrkässä länsirinteessä ja on erittäin runsaskivistä. 
Metsäautotieltä etelään puusto on puolukkatyypin nuorta ja oksaista kasvatus-
männikköä. Männikkö rajautuu etelälaidaltaan harvaan kuusitaimikkoon, joka 
kasvaa kanervatyypin (CT) kivennäismaakankaalla. Alueen pohjoisosa on myös 
männikköä, joka on osittain harvennettua vastikään. Pohjoisosassa männikön 
seassa kasvaa vähän kuusta sekä erittäin vähän rauduskoivua.

3.17 Iironmäki

Alue on tasaista ja kivistä puolukkatyypin kangasmetsää, joka on mäntyvaltais-
ta. Nuoressa, osittain vastikään harvennetussa kasvatusmetsässä kasvaa seka-
puuna paikoitellen kuusta. 
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3.18 Äijänmäki

Alue on paksusammalinen, tiheä ja hakkuukypsä kuusikko, jossa kasvaa seka-
puuna vain muutama rauduskoivu. Alue vaihettuu louhoksen koillispuolella vähi-
tellen mustikkatyypistä puolukkatyypiksi; samalla myös pääpuulaji vaihtuu kuu-
sesta männyksi. Männikön alla kasvaa aluspuustona kuusta. Idempänä alue 
muuttuu edelleen mäntytaimikoksi ja avohakkuualaksi.

3.19 Kolkonvuori

Kolkonvuoren alue on nuorta kasvatusmetsämännikköä.

3.20 Särkimäki

Särkimäen pohjois- ja eteläosat on hakattu aukoksi. Etelä- ja länsilaidaltaan alue 
rajoittuu taimikkoon. Särkimäen länsirinteessä kasvaa hakkuukypsä kuusikko ki-
visessä mustikkatyypin rinteessä. Sekapuuna kasvaa jonkin verran rauduskoi-
vua ja mäntyä.

3.21 Vääränvuori

Vääränvuorella on kaksi jyrkännettä, joiden välissä on irtokivinen rinne. 
Pohjoisemmalla jyrkänteellä ja jyrkänteen laella puusto on kilpikaarnaista harvaa 
männikköä. Metsätyypiltään männiköt ovat puolukka- ja kanervatyyppiä ja kivien 
päällä kasvaa runsaasti jäkälää. Paikoitellen mäntyjen seassa kasvaa matalaa 
kuusta aluspuustona ja pensaskerroksessa. Lakimänniköiden välissä on kostea 
painanne, jossa kasvaa ohutläpimittaista kuusta sekä sekapuuna vähän raudus-
koivua ja haapaa. Lakialue rajautuu idässä kuusitaimikkoon ja pohjoisessa män-
tytaimikkoon. Pohjoisen ja eteläisen jyrkänteen välisessä notkossa kasvaa nuor-
ta kasvatusmetsämännikköä ja eteläinen jyrkänne alusmetsineen on mustikka-
tyypin kangasta, missä pääpuulajin, kuusen, lisäksi ei muita puulajeja juurikaan 
kasva. 

Kuva 3.5 
Vääränvuoren laen 
kitukasvuista män-
nikköä. 
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3.22 Kiviharju

Kiviharjun itä-länsisuuntainen rinne on nuorta ja oksaista kasvatusmetsämän-
nikköä. Pensaita on vähän, lähinnä kuusta ja katajaa. Harjun pohjoispuolella on 
kaksi jyrkännettä, joista läntisemmän alla kasvaa nuori rauduskoivumetsikkö ja 
itäisemmän jyrkänteen alla nuori haavikko; puuston keskiläpimitta on noin 20 cm, 
lisäksi sekapuuna kasvaa kuusta ja mäntyä.

3.23 Ryönävuori

Ryönävuoren pohjoisreunalla kulkevan metsäautotien varressa jyrkänteen alla 
on kuusikko, jossa kasvaa sekapuuna mäntyä ja vähän rauduskoivua. Kuusikko 
on tiheää, varttunutta kasvatusmetsää. Jyrkänteen alapuolinen rinne on soistu-
nut (Sphagnum angustifolium). Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti yövilkkaa. 
Jyrkännettä ympäröivät metsät ovat alueen ainoita hakkuukypsiä metsiä ja alu-
een muut metsiköt ovat nuoria mänty- ja kuusi/koivusekapuustoisia kasvatus-
metsiä, mäntytaimikoita ja avohakkuualoja. Alueen lounaisrinne rajoittuu luon-
nontilaiseen rämeeseen.

3.24 Vuorenmäki

Vuorenmäen etelärinteet ovat varttunutta mäntytaimikkoa. Vuorenmäen laki on 
hakattu aukoksi vastikään. Alueen pohjoisreunalla on jäljellä varttunutta kuusik-
koa jyrkänteiden rinteillä. Sekapuuna kasvaa runsaasti koivua. Puusto on kuiten-
kin tiheää ja ohutläpimittaista.

Kuva 3.6 Vuorenmäen avohakattu laki alueen eteläosan metsäautotien päästä kuvattuna. 
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4 PÄÄTELMÄT

Vehniän osayleiskaava-alueen metsät ovat lähes kokonaisuudessaan intensiivi-
sesti hoidettuja talousmetsiä, joista on hoitohakkuiden yhteydessä hakattu pois 
kaikki haavat sekä muu lehtipuu paikoitellen lähes kokonaan. Hakkuukypsiä met-
siä on vähän ja valtaosa metsistä on taimikoita, nuoria männiköitä tai varttuneita 
kuusivaltaisia metsiä. Järeää haapaa kasvaa lähinnä yksittäisinä puina peltojen 
reunoilla ja teiden varsilla Vehniän kylällä. Nuoria, pienialaisia haavikoita on lä-
hinnä kosteissa painanteissa talousmetsäkuusikoiden sisällä.

Vanhoja, tilarakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan liito-oravan elinympäristövaa-
timukset täyttäviä sekametsiä löytyi inventoinnissa kolme kappaletta: Iso-
Hirvaan rinnemetsä, Peurunkamäen länsirinne sekä Koulunvuoren alue. Näistä 
Peurunkamäen länsirinteen metsä on pinta-alaltaan suurin, luonnontilaisin sekä 
puustorakenteeltaan monipuolisin. Alue on jäänyt hakkuiden ulkopuolelle mitä 
luultavimmin jyrkän rinteen ja runsaan kivisyyden vuoksi.

Tämän inventoinnin sekä olemassa olevan tiedon perusteella voidaan todeta, 
että suurin osa osayleiskaava-alueen metsistä on liito-oravalle soveltumatonta 
elinympäristöä. Monet tutkituista metsiköistä olisivat tilarakenteeltaan liito-ora-
valle soveliaita, mutta niissä on erittäin niukasti haapaa ja/tai muita lehtipuita. 
Alueen vähäiset sekametsät puolestaan ovat nuoria, puustoltaan ohutläpimittai-
sia ja peitteisiä. Tätä inventointia tulee kuitenkin täydentää keväisellä ”papanain-
ventoinnilla” siten, että nyt soveltuviksi todetuista alueista inventoidaan uudel-
leen Iso-Hirvaan rinnemetsä, Koulunvuoren jyrkänteen alusta, Peurunkamäen 
länsirinne sekä luontoselvityksessä mainittu Heikinkallion alue. Myös kaava-alu-
eella aikaisemmin tehdyt liito-oravahavainnot tulee tarkistaa. Vehniän kyläteiden 
varsilla olevat järeät haavat ja haavikot tulee inventoida, mikäli osayleiskaava-
luonnoksessa on osoitettu ko. alueille aluevarauksia. 

Liito-oravan ydinalueet sekä sen käyttämät kulkuyhteydet alueelta toiselle voi-
daan parhaiten turvata kaavamerkinnällä MY, jolla rajoitetaan ko. alueille kohdis-
tuvia hakkuita. Arvokkaimmat pienialaiset kohteet voidaan rajata luo –merkinnäl-
lä.

Hollolassa 21. päivänä joulukuuta 2005

INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO RISTOLA OY

Tarja Ojala  

ympäristösuunnittelija, biologi  
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LÄHTEET

MMM ja YM 2004: Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen 
ja turvaaminen metsien käytössä. Ohje 30.6.2004. 7 s.
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LIITTEET
Liite 1 Inventoidut alueet 1 ja 2

Liite 2 Ilmakuvakartat 1 ja 2

Liite 3 Inventoitujen alueiden haapapuusto
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